FUNCTIONALITEIT DIGIDUIF
ALGEMEEN
- zeer eenvoudig in gebruik
- bewezen communicatieconcept: meer dan 6 jaar actief
- geautomatiseerd aanmeldproces (geen e-mailadressen verzamelen)
- alle betrokkenen kunnen deelnemen (gescheiden ouders, zorgouders etc.)

ONDERSTEUNING VAN SCHOLEN EN OUDERS
- support via helpdesk (ma-vr 07:00-22:00 bereikbaar), 24/7 per e-mail

APP
- ontwikkeld voor smartphone (Apple en Android) en ook te gebruiken op tablet
- geschikt voor het sturen van gepersonaliseerde informatie
- berichten (archief met openen [grote] bijlagen)
- agenda (met alle geplande activiteiten)
- contacten (groepslijsten/gegevens van andere gebruikers)
- push berichten/direct notificatie

OPTIES VOOR GECOMBINEERDE INZET ACCOUNT
- combinaties rollen (ouder/verzorger + leerkracht/medewerker) op hetzelfde account
- aansluiting BSO/TSO/KDV/VO etc. op hetzelfde account

GEBRUIK VAN EIGEN BERICHTENPLATFORMEN
- gecontroleerde aankomst (berichtenrapporten)
- specifieke pushberichten via app (gegarandeerde aankomst)
- gecontroleerde verzending grote bijlagen (tot 10 MB)
- voorkomen responsberichten (afscherming gebruiker)
- op initiatief afzender interactie mogelijk door response button
- voorkomen spamfiltering (gegarandeerde aankomst) van e-mail berichten
- gebruik van businessclass SMS (voor directe aankomst in geval van urgente situaties)

FLEXIBILITEIT IN BERICHTENFUNCTIE
- uitgebreid adresboek (groepen, mailgroepen, individuen, medewerkers)
- gecombineerde verzending (e-mail en/of SMS + push berichten smartphone/tablet)
- ontbrekende ouders informeren via papier (gegarandeerde aankomst)

AGENDA
- algemene- en groepsitems (groepskalender)
- combinatie informatie voor ouders en teamitems op dag-, week- en maandniveau
- persoonlijke items(zoals 10 minuten gesprek) worden automatisch in de kalender geplaatst
- integratie met privé kalender (koppeling Internet agenda via CalDAV en iCAL)
- uitprinten via PDF

CONTACTEN
- delen van gegevens met andere ouders van de groep (uiteraard onder uitdrukkelijke
toestemming)
- leerkrachten zien wel alle gegevens van de ouders
- houdt rekening met combinatiegroepen
- directe aansturing van de telefoon-, e-mail- en navigatiefuncties op smartphone en tablet
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GESPREKSPLANNER
- te gebruiken voor ouderavonden
- ouders reserveren zelf een tijdslot
- meerdere kinderen naast elkaar weergegeven (voor doorplannen)
- automatische berichtgeving vanuit het systeem (uitnodigingen, herinneringen, etc.)
- houdt rekening met gescheiden ouders/ meerdere verzorgers
- opmerkingenveld voor ouders (in te schakelen)

INTEKENFORMULIEREN
- online aanmelden voor activiteiten in een aangegeven periode
- universeel van opzet, voor specifieke of alle groepen

ABSENTIE MELDINGEN (OPTIE)
- ouders kunnen hun kind bij leerkracht, administratie of directie absent melden
- heldere overzichten van de meldingen met print en export functie

CONTACT OPNEMEN MET SCHOOL (OPTIE)
- button voor ouders om direct een bericht naar leerkracht, administratie of directie te sturen

GEGEVENSKOPPELINGEN
- niet-leverancier afhankelijke uitwisseling LAS/LVS (EDEXML en DOD/ELD)
- webservices/samenwerking ParnasSys, Esis en Dotcomschool voor directe
gegevensuitwisseling
- Kennisnet/Entree koppeling voor single-sign-on met andere applicaties

GEGEVENSBEHEER
- fijnmazig inzicht (oudergegevens, verzending, planning, leerontwikkeling)
- geautomatiseerde terugkoppeling bij wijziging gegevens gebruikers
- flexibele rechtenstructuur waardoor eenvoudig gebruiksniveaus kunnen worden ingesteld

LEERONTWIKKELING (EXTRA MODULE)
- meekijkfunctie voor ouders en leerkrachten in het leerlingvolgsysteem
- ouders krijgen direct zicht op het ontwikkelingsniveau van het kind over de hele schoolperiode
- school/leerkracht kan instellen welke gegevens wanneer en bij wie zichtbaar zijn
- views: vaardigheidsscores, alternatief leerlingrapport, ontwikkelingsgrafieken (DLE) en
deeltoetsen

OVERBLIJF/TSO MODULE (EXTRA MODULE)
- voor scholen die zelf hun Overblijf/TSO organiseren en beheren
- aanmeldproces door ouders via digiDUIF en aanwezigheidsregistratie door de
overblijfmedewerkers

ONLINE DOCUMENTEN (EXTRA MODULE)
- vanaf één centrale plek alle informatie met ouders delen
- documenten kunnen gedeeld worden op:
• schoolniveau: algemene documenten bijvoorbeeld formulieren of schoolgids
• groepsniveau: oefenmaterialen, specifieke zaken voor de groep
• leerlingniveau: rapporten, portfolio, verslagen, handelingsplan, etc.
- documenten kunnen digitaal worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld bij een verslag of
handelingsplan
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